


   Mária és Márta magazin 2. 

Ne félj, csak higgy 
 
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétıl, nyo-
morúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éh-
ség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegy-
ver-é? Amint meg van írva, hogy: te éretted gyilkol-
tatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juho-
kat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az 
által, aki minket szeretett. Mert meg vagyok gyızıdve, 
hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fe-
jedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, 
sem következendık, sem magasság, sem mélység, 
sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el min-
ket az Istennek szerelmétıl, mely vagyon a mi Urunk 
Jézus Krisztusban. (Róma 8, 35-39.) 
 
    A mindenkori ember állandó, nyomasztó életérzése a 
félelem, a szorongás, rettegés, riadalom, zaklatottság. 
Az öntudat nyiladozásától halálunkig végigkísér ez a 
szörnyő érzés. A szorongás tárgya és erıssége ugyan 
változik, de maga az érzés állandó: félünk az emberek-
tıl, az élet dolgaitól, félünk a jelentıl, félünk, ha a jövıre 
gondolunk, félünk önmagunktól, a haláltól és rettegünk 
Istentıl. 
    Ez az állapot nem normális, valami zavarra utal, ép-
pen úgy, mint a láz vagy a magas vérnyomás. 
    Mi a zavar oka? Az elsı emberpárnak Istennel szem-
beni engedetlensége okozta ezt a zavart: szavadat 
hallám a kertben, és megfélemlém. (I. Móz. 3, 10.) Az 
Istennel való kapcsolatban a bőneset elıtt nem volt féle-
lem. A viszony megromlásával lépett az ember életébe 
és azóta is bennünk van. A lelkiismeret az, amibıl a fé-
lelem megszületik. (Tadeusz Kantor) 
    Nem véletlen, hogy a Szentírásban 366-szor fordul 
elı, hogy: ne félj! A Szentírás egészében az Istennel 
való megbékélésrıl, a zavar elhárításáról, a viszony 
helyreállításáról van szó. De az eszményi állapotot nem 
érhetjük el, azt, hogy soha ne féljünk, ne rettegjünk. Jé-
zus azt mondta a tanítványoknak: e világon nyomorúsá-
gotok lészen. (Ján. 16, 33.) Pál is sok szorongattatás és 
szívbeli háborgás között írt a korinthusiaknak. (II. Kor. 2, 
4.) A félelem megtalálható a legkülönb keresztyén em-
ber életében is. 
    Pál miközben a félelemrıl beszél, ugyanakkor bizony-
ságot tesz egy, a félelemnél hatalmasabb érzésrıl: Isten 
szeretetének a megtapasztalásáról. (Róm. 8, 35-39.) 
Ideális állapotot szeretnénk, hogy ne legyen félelem. De 
nem tudjuk legyızni a félelmeinket, mert annak okát kel-
lene legyızni: a bőnt. Viszont van nekünk valakink, aki 
erısebb, mint a bőnbıl fakadó félelem, és van egy vé-
dett hely, ahová menekülhetünk. Bízzatok, én meggyız-
tem a világot! (Ján. 16, 33.) 
    A félelem ellentéte nem a bátorság, hanem a bizalom. 
    Ez új helyzetet teremt. Benne bízunk, az İ gondvise-
lése alatt állunk. Ezért nem lehet a keresztyén ember 

életében kétségbeejtı helyzet vagy eset. Ha nem bízunk 
Istenben, hozzáférhetetlennek tartjuk és azt érzzük, 
hogy senkire nem számíthatunk, nem csoda, hogy a 
félelem fölénk kerekedik. Ez akkor kerít hatalmába, ha a 
félelem forrására tekintünk, ami erısebb nálunk, s nem 
Jézusra, aki meggyızte a világot. A félelem az alkotó, a 
teremtı erı ellentéte. Szőkíti az ember látóhatárát, való-
ságos és átvitt értelemben egyaránt. Szétszórttá, eset-
leg széthasítottá teszi az egyéniséget. Elzsibbaszt, eset-
leg megbénít teljesen. (Gyökössy Endre) 
Péter, amíg tekintetével Jézusba kapaszkodott, járt a 
vízen, de ahogy a háborgó tengerhez képest határozta 
meg helyzetét, megijedt és süllyedni kezdett. 
    A félelem mindig az Isten iránti bizalom hiányának is 
a jele. A gyenge hit erıs félelmet okoz. (C. H. Spurgeon) 
    A félelem, szorongás és a hitetlenség testvérek. Az 
emberektıl való félelem és a dolgoktól való félelem lé-
tezése mindig az istenfélelem (bizalom) hiányára utal.  
Ha Istenben nem bízunk, akkor nem tapasztalhatjuk 
meg az İ békességét. Minél közelebb állunk Istenhez, 
annál kevesebb a szorongás és annál nagyobb a békes-
ség. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten 
által dicsekedem az ı igéjével; az Istenben bízom, nem 
félek; ember mit árthatna nékem? (Zsoltár 56, 4-5.) 
Nincs hatásosabb gyógyszer az emberfélelemre, mint 
az istenfélelem. (C. H. Spurgeon) 
    Melyik a szorongásból kivezetı út? Megnyitni magun-
kat egészen Isten elıtt, engedelmeskedni a Léleknek. 
Vállalni a leleplezést: a te félelmed gıgbıl és hiúságból 
fakad, több szeretnél lenni, vagy másnak látszani, mint 
ami vagy. Az életedet hazugságra építetted fel, s félsz, 
hogy egyszer minden összeomlik. Félsz, hogy elveszí-
ted az egészségedet, szeretteidet, a magad életét. Bízol 
a pénzben, a tudásban, a lehetıségekben, s félsz, mert 
ezek bizonytalanok és kiszámíthatatlanok. Ha nem Isten 
és az İ igazsága foglalja el az elsı helyet az életünk-
ben, akkor erısödik fel, uralkodik el bennünk a félelem. 
    A szorongásaink okának ismerete még nem jelenti az 
attól való szabadulást. Mi kell azoktól magunkat eloldoz-
zuk. Odaadni félelmeinket Krisztusnak. Odaadni és nem 
harcolni ellenük! – az Úr hadakozik ti érettetek. (II. Móz. 
14, 14.) Beismerni, hogy saját magunk nem tudunk 
azokkal rendbejönni, İ a Szabadító. 
    Felismerni, megvallani, átadni. İ gyökérteleníti ben-
nünk a félelmet, megengedi a gyızelem megtapasztalá-
sát: Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?(Róma 8, 31.) 
   A félelem nem tőnik el nyomtalanul, ámde ott van éle-
tünkben az Isten szeretetébe vetett erıs bizalom. A féle-
lem elveszíti bénító hatását, megkötözı erejét, nem több 
mint egy szívdobbanás. Aki ezt a szabadulást megta-
pasztalta, annak az élet, a szolgálat öröm lesz. Aki pe-
dig fél, nem lett teljessé a szeretetben. (I. Ján. 4, 18.)  
    Ahol nincs szeretet, ott semmi sincsen. Ahol kihunyt a 
szeretet, félelem költözik a szívekbe. Ha szeretnek és 
szeretni tudsz, nincs mitıl félned. (Hioszi Tatiosz) Ámen. 
 

                     Nagy József Levente 

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek néktek nagy örömet,  
mely az egész népnek öröme lészen:  

mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 
Lukács 2, 10-11.  
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 Egy a szükséges dolog 

 
    A postaládám ma is tele volt. Persze, nem karácsonyi 
üdvözletekkel, – leszoktunk már rég ezek küldözgetésé-
rıl. Reklámlapok igyekeznek elhitetni velem, hogy mi 
mindenre lenne szükségem, s ez az a pillanat, amikor 
nagyon kedvezményesen, fél áron vagy még annál is 
olcsóbban megvásárolhatom mindezeket. Vehetnék 
fúrógépet, úszómedencét, plüssmacit vagy plazmatévét, 
hogy előzze a magányomat.  
    Aztán ugyanazok az újságok, a média, a városi forga-
tag, mind arról szeretne meggyızni: mennyi minden kell 
az ünnephez. Kell csillogás és hangzavar, terített asztal, 
önfeledt szórakozás, sok-sok ajándék, kirándulás, eset-
leg humanitárius jótékonykodás, kontrollált adakozás. 
Kellenek a találkozások, szervezett közösségi progra-
mok, jelentéktelen, felületes beszélgetések, a szép, si-
mogató dallamok. Kell a szeretet! Mert a karácsony a 
szeretet és az ajándékozás ünnepe – így tudja ezt a 
világ. A család ünnepe, amikor hazajönnek a gyerme-
kek, meglátogatnak a rég nem látott rokonok.  
    A karácsony születésnap – Jézus Krisztus születésé-
nek emlékünnepe, Isten szeretetének, ajándékozó ke-
gyelmének a napja. Az ünnepemhez csak ennyi kell, 
hogy mindezeket tudjam és higgyem. És életem minden 
napján, minden körülményében, ıszintén ki tudjam 
mondani: – köszönöm Jézusom, hogy „... értem meg-
születtél. Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá 
tettél; Még meg sem formált szent kezed, Már 
elválasztál engemet, Hogy társam légy e földön.” (MRÉ 
197. ének) Ha ezeket ismerem és hiszem, akkor nincs 
szükségem plüssmacira és plazmatévére, hogy előzze 
magányomat.  
    Mi, asszonyok szeretjük, ha szép az ünnep. Meg is 
teszünk minden tılünk telhetıt ennek érdekébe. Nem 
baj, ha ünnepünkben van csillogás és egy kevés hang-
zavar, ha saját kezőleg készített finomságokkal terített 
az asztalunk, az ajándékok mellett jut pénzünk jótéte-
ményre és önzetlen adakozásra. Jó, ha együtt örülhe-
tünk a családban, feltöltıdhetünk a gyülekezetben, jókat 
beszélgetünk kedves és fontos dolgokról. De nekünk 
református asszonyoknak egyértelmően tudnunk kell, 
hogy elsısorban ki/mi a legfontosabb az ünnephez, s 
hogy a mi küldetésünk és kiváltságunk megosztani ezt 
az egy szükséges dolgot (Luk. 10, 42.) a családunkkal, 
közösségünkkel, a világ fiaival. Egyszerően, ıszintén, 
hitelesen. 
    Isten áldja meg ünnepünket és szolgálatunkat! 
                                                                                                                        
        Borsos Melinda 

Advent első vasárnapja 
 

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,  
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.  

Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg  
korcs ágaimon más, mint a halál?  
Amikor jelek lepik el a mennyet,  
álmunkból kelni itt az óra már.  

De ha hozzám jössz, pedig megüzented,  
angyalod mégis álomban talál.  

Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;  
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.  

Ajtóm bezártam. Ágam levetett.  
Éjszakámból feléd fordítom orcám:  

boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!  
Szüless meg a szívemben, Szeretet!  
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     A cím egy félrehallásból született. 
Telefonon keresztül elhangzó felké-
rés szerint ez az írás a helyes isten-
félelemrıl kellene szóljon, de a félre-
hallás miatt a helyes jelzıbıl teljes 
lett. A félreértés hamar tisztázódott, 
a gondolatot azonban már nem le-
hetett meg nem történtté tenni. 
Ügyetlenségemet magam elıtt is 
mentegetve, tovább morfondíroztam 
a témán: van helytelen istenfélelem 
is? Bizonyára, de azt talán istenret-
tegésnek vagy istenfelejtésnek kelle-
ne hívni. Figyelemre méltó, hogy a 
vizsgált kifejezés explicite arról be-
szél, hogy valaki féli Istent, és sem-
mi esetre sem arról, hogy fél Isten-
tıl. Igen érzékeny és jelentıs kü-
lönbség van a kettı között. 
    Nyomban igeversek jutottak 
eszembe. Most pedig, ó Izráel! mit 
kíván az Úr, a te Istened tıled? 
Csak azt, hogy féljed az Urat, a te 
Istenedet; hogy minden ı utain járj, 
és szeresd ıt, és tiszteljed az Urat, 
a te Istenedet teljes szívedbıl, és 
teljes lelkedbıl. (V. Móz. 10, 12.)  A 
szeretetben nincsen félelem; sıt a 

teljes szeretet kiőzi a félelmet, mert 
a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig 
fél, nem lett teljessé a szeretetben. 
(I. Ján. 4, 18.) 
    Hogyan viszonyul tehát egymás-
hoz a helyes és a teljes?  
    Az istenfélelemrıl szóló bibliai 
tanítással mindig gondom volt. Isten-
ben a nagy Oltalmazót, Megértıt, 
Pártfogót, Barátot szerettem látni, 
akihez szégyenemmel, bőneimmel, 
bénaságaimmal is jöhetek. Ha félek 
valakitıl, nem lehetek teljesen ıszin-
te vele. Vagy mégis?  
    Teológiai keresésem sem hozott 
egyértelmő választ. Félni azt jelenti, 
hogy félni, akár a héber, akár a gö-
rög szavak értelmezési lehetıségeit 
vizsgáljuk. Ha csupán a tiszteletnek 
egy nyomatékosabb formájáról len-
ne szó, akkor a szentírók bizonyára 
találtak volna valami alkalmas kifeje-
zést arra. Káténk is így vall errıl: ıt 
teljes szívembıl szeressem, féljem 
és tiszteljem (HK 94).  Ezt valahogy 
nem lehet megkerülni, sem kima-
gyarázni. 
    Ragadjunk ki néhány esetet a 

Bibliából: Ádám 
a bőnbeesés 
után kezd el 
félni Istentıl, 
holott elıtte 
kellett volna fél-
nie İt és pa-
rancsát. Az V. 
Móz. 25-ben 
súlyos vádként 
hangzik el az 
amálekitákkal 
kapcsolatban: 
nem félték az 
Istent. Ezzel 
teremtettségük-
bıl fakadó ele-
mi kötelességü-
ket tagadták 
meg. Az Istent 
sem féled-e 
te ? – kérdi 
mély megbot-
r ánk ozássa l , 
szomorúsággal 
a jobb oldali 
lator bal oldali 
társától (Luk. 

23, 40.)  Érezzük, hogy mind az ı 
alázatos félelme, mind társa lázadó 
merészsége – bár ellentétes módon 
– a Középsırıl szól.  
    Igen ám, észrevételezhetjük, de a 
fenti példákban elvetemült bőnösök-
rıl beszél az írás. Álljunk csak meg 
itt egy pillanatra! Akármilyen szelí-
debb jelzıkkel felcímkézve, nem 
bőnösök vagyunk mi mindannyian? 
Vajon veheti a bőnös ember a bátor-
ságot, hogy ne félje az Istent? Nem 
káoszba fúló gátlástalanság lenne 
ennek a következménye? Amikor 
már senki sem tart vissza semmitıl. 
Nem kell-e még a hazatérı tékozló 
fiúnak is félnie attól, hogy atyja csak 
béresnek fogadja vissza, ha egyálta-
lán? Megfigyelhetjük, hogy nem ı 
szabadítja fel lazán magát ez alól a 
megalapozott (teljes és helyes) féle-
lem alól, ehhez csak apjának van 
joga.  
    Valóban, ebben a megvilágítás-
ban Istenhez csak – nem Tıle, de 
bőneink miatti – félelemmel közeled-
hetünk, és ez alól a félelem alól nem 
menthetjük fel könnyen és könnyel-
mően magunkat. Látjuk, mi lesz ab-
ból az emberbıl, aki Istent nem fél, 
embert nem becsül. (Luk. 18, 4.) Az 
ilyen egyedül saját egóját, hasznát 
és kényelmét félti. Semmi más nem 
érdekli, cselekedeteinek nincs erköl-
csi határa. Uram, ırizz meg ettıl az 
önnön gonoszságára legyintı, féle-
lemmentes, ugyanakkor halálos ve-
szedelemben forgó élettıl!  Rázz fel 
közömbösségembıl, hogy az elkö-
vetkezendı haragtól megmenekül-
jek! Ijesztget az Isten? Nem, csak 
rámutat ijesztı, életemet fenyegetı 
bőneimre. Mint a jó orvos: – ön ha 
így folytatja, nem él sokáig! 
    Az istenfélı ember – az istenféle-
lemmel szemben táplált fenntartása-
im ellenére ez a jelzı mindig nagyon 
tetszett nekem – embertársaihoz is 
helyesen viszonyul: van benne alá-
zat, tisztelet, felelısségtudat és má-
sok javát munkáló elkötelezettség. 
Teljes mértékben számol az igazsá-
gos és kegyelmes Istennel, akit féle-
lemmel szolgál, hálás azért, hogy 
nem kell félnie Istentıl, mert nincsen 
immár semmi kárhoztatásuk azok-
nak, akik Krisztus Jézusban vannak 
(Róm. 8, 1.), és tudja, hogy az egy-
szülött Fiúért Isten egyszer minden 
bőnét és félelmét elveszi.  
 
      Domahidi Béla 

A teljes istenfélelem 
 

Adj, ó, Uram, olyan félelmet, amely nem riaszt! (John Donne) 

Dsida JenıDsida JenıDsida JenıDsida Jenı    
A félelem szonettjeA félelem szonettjeA félelem szonettjeA félelem szonettje    
 
A száj fehéren ejti majd a szót: eredj! 
S te, lelkem, borzadón leheled vissza: félek! 
A test aléltan, nyögve enged útra, lélek, 
mint anya gyermekét, ki idegenbe megy.  
 
Fiam, mily házak, mily terek s mily uccaszélek 
várnak reád? Mély lesz a völgy s magas a hegy? 
Fiam, nehogy rossz társaságba keveredj, 
s feledd az emberszót, mit most beszélsz: beszélek.  
 
A holt anyagra már a gyertyák füstje kormol, 
az arcra percek folynak, sárga vegyvizek 
s a tátott szájba csurganak a horgas orról,  
 
te meg bolyongsz iszonyúan nagy íriszek 
között, hol a felejtés vízesése mormol 
s a fákon lomb helyett örök sötét zizeg. 
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Éljünk szeretetben,  
félelem nélkül 

 

A szeretet két embert gyógyít meg:  

azt, aki adja, és azt, aki kapja. (Karl Menninger) 

 

    Életünk során, döntéseinkben vagy a szeretet, vagy a 
félelem irányít bennünket. Ettıl függıen vagy jól érezzük 
magunkat, vagy nagyon szorongunk. A szeretet útjának 
a választása kellemes érzéseket kelt, jól érezzük ma-
gunkat, örülünk az életnek, az embereknek, vidámak, 
mosolygósak vagyunk. Ha a döntéseinket a félelem irá-
nyítja, akkor rossz a közérzetünk, rosszul érezzük ma-
gunkat a bırünkben, aggódunk, szorongunk, idegeske-
dünk.  
    Legalább egyszer mindannyian féltünk már valamitıl: 
betegségtıl, haláltól, valakinek az elvesztésétıl, kilátás-
talanságtól, a megszégyenüléstıl, pénztelenségtıl, bol-
dogtalanságtól. Sokszor félünk a visszautasítástól, hogy 
az emberek nem fognak minket szeretni, kedvelni, ha 
megtudják, milyenek vagyunk valójában.  
    Sokkal egyszerőbb lehetne az életünk, ha mernénk 
bátran lépni, és nem aggódnánk minden apróságon. 
Természetesen nagyon egyszerő azt mondani: ne félj! 
De mégis olyan nehéz megválnunk a félelmeinktıl. Leg-
többször úgy látjuk, hogy félelmeinkkel szembenézni azt 
jelenti, hogy megéljük, megtapasztaljuk azokat. Ezért 
tőnik ez annyira ijesztınek. Elsı lépés félelmeink leküz-
désében az, ha szembenézünk velük. Szembenézni 
félelmeinkkel azonban nem azt jelenti, hogy meg is kell 
tapasztalnunk ıket valóságosan. Félelmeinkkel szembe-
nézni annyit jelent, hogy megfogalmazzuk azokat a fo-
lyamatokat, amelyek bennünk végbemennek. Jobban 
megismerjük önmagunkat és belsı történéseinket, min-
den külsı vagy belsı értékelést mellızve. (Például: ha 
mások ettıl nem félnek, de én félek, akkor biztos gyáva 
vagy gyenge vagyok.) 
    Nyíltan és ıszintén szembe kell néznünk félelmeink-
kel: csak így tudjuk szeretni és elfogadni önmagunkat és 
tudunk bízni abban, hogy mások is elfogadnak minket 
olyannak, amilyenek valójában vagyunk. Csak akkor 
tudunk másokat igazán szeretni, ha önmagunkat is iga-
zán szeretjük (úgy ahogy vagyunk) és ez fordítottan is 
igaz, mások is csak úgy tudnak szeretni, ha engedjük, 
hogy szeressenek. A szeretet értékeket és életet teremt, 
a félelem pedig életeket pusztít, rombol. A szeretet 
hosszútőrı, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szere-
tet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik 
éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed ha-
ragra, nem rójja fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, 
de együtt örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent 
hiszen, mindent remél, mindent eltőr. A szeretet soha el 
nem fogy. (I. Kor. 13, 4-8.) 
    Fél/elemmel nem élhetünk egész életet. Minél jobban 
elfogadjuk önmagunkat, annál kevésbé félünk a kudarc-
tól, az újtól, vagy bármi mástól. Amikor félünk vagy a 
múlt emlékei háborgatnak, vagy a jövı bizonytalanságá-
tól tartunk és elfelejtünk a jelenben élni, a valódi életünk  

 
pedig elsétál mellettünk, és észre sem vesszük. A félel-
meinkkel való tudatos megküzdés, az önuralom sokkal 
kevesebb energiát emészt fel, mint a bőntudat és a 
megbánás. 
     Bátornak lenni pedig nem azt jelenti, hogy egy csepp 
félelem sincs bennünk, hanem azt, hogy félelmeink elle-
nére bizakodva tesszük meg a szükséges lépéseket. 
    Második lépésként beszéljünk félelmeinkrıl elsısor-
ban Istennel, majd lelki vezetıinkkel, barátainkkal.  Fon-
tos, hogy ne érezzük magunkat egyedül félelmeinkkel, 
hitünk mindig támaszt és erıt ad, hogy szembe tudjunk 
nézni a következı nap kihívásaival. Ha megosztjuk má-
sokkal félelmeinket, megtapasztalhatjuk, hogy nem csak 
mi küzdünk általunk kínosnak gondolt problémákkal, 
hanem mások is vannak hasonló helyzetekben.  
    Végül pedig, de nem utolsó sorban, gondolkodjunk 
szeretetben és pozitívan. A félelmeink mellett emlékez-
tessük magunkat az értékekre is, amelyek körülvesznek 
minket: hit, család, egészség, stb. Jézus Krisztus mind-
nyájunkért meghalt és feltámadott, ezért higgyük el, 
hogy jó dolgok is történhetnek velünk. 
 

  
             Porkoláb Annamária 
       pszichológus 

Pilinszky János  

Introitusz  
 

Ki nyitja meg a betett könyvet?  
Ki szegi meg a töretlen időt?  
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig  
emelve és ledöntve lapjait?  

 

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni  
ki merészel közülünk? S ki merészel  
a csukott könyv leveles sűrűjében,  

ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?  
 

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,  
midőn szemét az Isten is lehunyja,  

és leborulnak minden angyalok,  
és elsötétül minden kreatúra?  

 

A bárány az, ki nem fél közülünk,  
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.  

Végigkocog az üvegtengeren  
és trónra száll. És megnyitja a könyvet. 
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Becsky Borbála klinikai pszichológus, mentálhigiénés 

szakember, családterapeuta, aki a Fa-milia Centrum 

Egyesület alapítója és elnöke. Arra kértem, hogy be-

széljen a betegségektıl való félelemrıl, illetve a féle-

lem miatt kialakuló betegségekrıl, azok feloldási 
lehetıségeirıl, sikeres és sikertelen módszerekrıl, 

utakról. 

 
    – Kezdjük azzal, hogy mi is valójában a félelem?   
    – Egy érzelmi állapot, ami a testünk valamilyen terüle-
tén is jelezni szokott, leginkább a torokban, a mellkas-
ban, az izmokban, a gyomorban, a fejben. Megtörténik, 
hogy valaki sokat gondolkodik egy probléma megoldá-
sán, töri a fejét, mindaddig, míg valóban megfájul a feje, 
vagy nehéz lenyelni azt, amit hallott és torokgyulladása 
lesz, emészti magát, míg 
végül megfájdul a gyomra. 
A félelem elmehet odáig, 
hogy kontrollálhatatlan álla-
pot alakul ki. A szenvedés, 
ami ekkor ér, abból adódik, 
hogy arra, ami fájdalmas – 
nemet mondunk. Lehet ez 
kapcsolat, döntés, érzés, 
élethelyzet, viszonyulás. 
Ezzel aztán feszültséget, 
túlterhelıdést, ellenállást, 
szorongást és félelmet ge-
nerálunk, hozunk létre. Ha 
ebben a helyzetben képte-
lenek vagyunk elfogadni 
azt, amiben vagyunk, – lá-
zadozunk, tagadunk, ellen-
állunk – nagy valószínőséggel a félelmeink fogják átven-
ni az irányítást, és ezek alakítják az életünket. Végül 
ennek a félelemalapú életnek két kimenetele lehet. Az 
egyik, amikor agresszíven a harciasságot, a hiperak-
tivitást választjuk. A másik, amikor az elızıvel ellentét-
ben elintézzük azzal, hogy ez sorscsapás, istenverés, 
büntetés. 
    – Mit tesznek azok az emberek, akiknél a félelem mi-
att már kialakult a fájdalom? 
    – Ami ilyenkor elıször eszünkbe jut: a gyógyszer, 
vagy hagyományos gyógymódokhoz folyamodunk, fel-
idézve, hogy ilyenkor mit csinált az anyám és a nagy-
anyám. A gyógyszer és a természetes gyógymódok pil-
lanatnyilag beválnak, hiszen ehhez társul egyfajta place-
bo-hatás, de nem biztos, hogy hosszú távon a legalkal-
masabbak. Ha a félelem nagyon erıs és súlyosabb tü-
netek jelennek meg, akkor éppen a félelem viszi orvos-
hoz az embert. De ekkor már szkeptikusan, csalódottan, 
talán hatványozott félelemmel, akár lelkiismeret furda-
lással is terhelve. Itt derül ki, hogy a betegség gyökerét 
kellene megtalálni, és így jutnak el végül a szakember-
hez, a lelki segítıhöz. A jó segítı az, akivel együtt tu-

dunk menni, akit ebben a szorult és megrekedt állapot-
ban követni tudunk, mert nem ı fogja megoldani a prob-
lémánkat, hanem hozzásegít ahhoz, hogy mi magunk 
megtaláljuk a megoldást. Szeretettel, képletesen átölel 
és elindít egy úton. A visszatérı tünetek, betegségek 
mindennél érthetıbben jelzik félelmeinket, s a mögöttük 
húzódó belsı konfliktusokat, fájdalmas élményeket. Ál-
talában a félelmet átélı embernek fogalma sincs, hogy 
valójában mi játszódik le a testében, csak az érzelmi 
összetevık és az esetleges kísérı gondolatok nyilván-
valóak. Ilyen helyzetekben az ember egyszerően csak 
rettenetesen érzi magát, rossz a közérzete.  
    – Mennyire jellemzı, hogy a terapeuta a konkrét tüne-
tekkel elküldi a beteget orvoshoz, illetve megtörténik-e 
az, hogy az orvosok felismerik a tünetek igazi forrását 

és terapeutához irányítják 
betegeiket? 
    – Hozzám nagyon gyak-
ran küldenek családorvo-
sok alvászavarral, fejfájás-
sal, gyomorproblémával, 
általános rossz közérzettel, 
depresszív tünetekkel 
küszködı személyeket. 
Sok családorvos ma már 
együtt dolgozik más szak-
emberekkel. Elküldik a be-
teget endokrinológushoz, 
neurológushoz, pszicho-
terapeutához, pszichiáter-
hez. 
Nem azonnal a gyógysze-
res kezelést írják fel. A fé-

lelem gyökerei mélyre nyúlnak, a tudat alatt nem kontrol-
lált rétegekbe. Ezeket a gyökereket kell gyöngéden 
megközelíteni, szeretetteljesen, empatikusan kiszabadí-
tani, oldani. 
    – Ez az együttmőködés mindig is így volt? 
    – Nem mindig volt így, az elmúlt 5-6 évben kezdıdött 
el valamiféle együttmőködés a különbözı területeken 
dolgozó szakemberek között. Azelıtt nagyon nehéz volt, 
a szakemberek, még a legjobbak is, csak a maguk terü-
letén próbáltak helytállni. Ma már épülnek és erısödnek 
a szakmai kapcsolatok, s ebben a hálóban helye van a 
lelkipásztornak, a pedagógusnak, az orvosnak, a pszi-
chológusnak, pszichoterapeutáknak és más segítı szak-
máknak. Rájöttek a szakemberek, hogy sokkal köny-
nyebb együttmőködve segíteni. 
    – Térjünk vissza a félelemhez, milyen példákkal 
találkozott? Meddig mehet el egy-egy ilyen helyzet? 
    – A lélek üzen a testen keresztül, a tüneteknek 
mondanivalójuk van, és legtöbbször a félelmeinkrıl 
adnak hírt. A félelem megakaszt, lebénít, elrettent, 
elkeserít. Nagyon sok példa van különbözı bénulásokra. 
Eszembe jut az a konkrét eset, amikor egy lány szem-

A félelem fájó üzenetei 



Mária és Márta magazin 7. 
besült azzal a félelmével, hogy kapcsolati problémák 
miatt a párját akár meg is ütné dühében, de ez nem 
lenne helyes. Nem akarta megpofozni, de félt attól, hogy 
haragjában ez mégis megtörténhet, és ezért lebénult 
(tudatalatti kontroll) a keze. Ilyenek a pszichoszomatikus 
bénulások. Persze, ez nem jár izomsorvadással, de 
azért jelentıs ideig, akár hónapokig is eltarthat. 
    – Ez pontosan miként történik? 
    – Amikor a lélek nem vállalja be a valós konfrontációt, 
akkor üzen a test. Tehát fél szembenézni a következ-
ményekkel és tulajdonképpen a betegségbe való beme-
nekülés számára a megoldás. De ez nem egy tudatos 
választás. Vagy a következményektıl való félelem miatt, 
nagyon gyakori az agressziónak, a haragoknak az elfoj-
tása. Ez pedig gátolja a megbocsátáshoz vezetı úton 
való elindulást és nagyon súlyos depresszió alakulhat ki. 
A terápia során viszont a nagyon súlyos depresszió is 
feloldódik, ha elmúlik a harag, és ki tudja mondani: meg-
bocsátok. Sıt nem csak megbocsát, de nem felejt, 
hanem el is felejti, tovább tud lépni.  
Ha nem jutnak el szakemberhez, a házi módszerek nem 
segítenek, hanem mélyítik a káoszt, a félelmeket, a 
bizonytalanságot. 
    – Fontos kérdés, hogy hol a határ? Azt hiszem, hogy 
nem tekinthetı kórosnak, hogy ha valamitıl félek, amivel 
másnap szembe kell néznem és ettıl megfájdul a fejem, 
sıt akár gyógyszeresen kezelem is, aztán másnap a 
probléma lejártával le is zárul az ügy. Mikor kell szakem-
berhez fordulni? 
    – Akkor kell szakemberhez fordulni, ha valami lelki 
oka van a félelmemnek, ha a dolog csak 3 napig tart, az 
még akár rendben is van, de ha már hónapok óta fen-
náll, akkor mindenképpen kezelést igényel. 
    – Amint a probléma fennáll, melyek a helyes és 
melyek a helytelen megoldások? 
    – Nincs éles határ, mint ahogy nincs fehér vagy fe-
kete helyzet sem. Részigazságok vannak. Nem az a cél, 
hogy elmerüljünk sebeink nyalogatásában, hogy 
újraéljük a fájdalmainkat, hanem az, hogy átélve, tuda-
tosítva, és elengedve feloldjuk a megkötözöttségeket, 
bocsássunk meg és lépjünk tovább. A tét nem kisebb, 
mint a saját személyes realitásunk és jövınk megfelelı  

alakítása, hittel, reménnyel és szeretettel. Felelısek 
vagyunk az egészségünkért, barátkozzunk meg a gon-
dolattal, hogy félelmeinket érdemes megismerni, bevál-
lalni és megküzdeni. Ugyanakkor hangsúlyozni szeret-
ném, hogy a valódi, hiteles szeretetnek ezekben a      
helyzetekben nagy a szerepe. A cselekvı szeretet oldja 
a félelmeket. A hordozott és megküzdött belsı, lelki  
munka meghozza a gyümölcsét, amit mi lelki-testi 
egészségnek nevezünk. Ez a törekvés nem oldja meg a 
helyzeteket közvetlenül, de megmutatja a megoldás fele 
vezetı utat. Mindenkinek vannak félelmei, és mindany-
nyian félünk a betegségtıl, de minél öntudatosabban és 
önreflexívebben, ıszintébben küzdünk, annál biztosabb, 
hogy ama nemes harc nem hiábavaló. 
          
            Korondi Kinga 

 La vita è bella  
     

    Évekig az alkohol rabságában volt. Egy idı után magányossá, tehetetlenné, reménytelenné vált és közben 
folyamatosan félt szembenézni a múltjával. Akkoriban már ismerısei is kerülték, családja szétszóródott, és nap-
jai az ivással és az ehhez szükséges pénz megszerzésével teltek.  
    Egy sikertelen öngyilkossági kísérlet után jutott el oda, hogy beismerje, a félelme nem jó tanácsadó és sokkal 
jobban kell bíznia abban, aki a legsötétebb pillanatokban sem fordította el tıle az orcáját. Ekkor határozta el, 
hogy segítségért kiált, és természetesen kiáltását meghallották. Így került terápiás otthonba, ahol a félelmét 
ugyan nem szüntették meg egy varázsütéssel, de melegséggel, szeretettel fogadták.      
    Hazugság lenne azt mondani, hogy könnyen ment: gyötrelmes volt beismerni a tévedéseket, nehéz volt szem-
benézni a múlttal, de elérkezett a pillanat, amikor belátta, hogy a múltján ugyan nem, de a jövıjén tud még vál-
toztatni. Ma már tudja, hogy van szabadulás, hogy a félelmeken, tévedéseken túl, hosszú, eltékozolt évek után 
is van Szabadító és az élet szép. 
                                   k2 

Mihail Jurjevics Lermontov 
 

       Imádság 
 
Ha sorsom néha megtapos 
s bú fogja szívem át, 
elmondok egy csodálatos 
igéjű mély imát. 
 
Megnyugtató, áldott varázs 
árad belőle rám, 
s gyógyít a szent vigasztalás, 
míg mondogatja szám. 
 
S egyszerre nem fáj semmi sem, 
gond és bú nem sebez, 
sírok, hiszek s nehéz szívem 
oly könnyű, könnyű lesz. 
 

(Áprily Lajos fordítása) 
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Karl BarthKarl BarthKarl BarthKarl Barth    
 

Amikor leginkább szükségünk van IstenreAmikor leginkább szükségünk van IstenreAmikor leginkább szükségünk van IstenreAmikor leginkább szükségünk van Istenre    
 

Urunk Istenünk! Amikor félünk, ne hagyj kétségekben, amikor csalódunk, ne engedj megkesered-
nünk, amikor elesünk, ne hagyj fekve maradnunk, amikor értelmünk és erınk túlságosan csekély-

nek bizonyul, ne engedj eltántorodnunk; éppen ekkor hadd ismerjük meg közelségedet és  
szeretetedet, amely erısebb mindennél. Ámen. 

Félnek-e a gyermekek  
a haláltól? 

 
İszinte és érdekes elıadást tartott a magyarországi 
Mezıtúron, a nyáron megrendezett Csillagpont Re-
formátus Ifjúsági Találkozón Némethné Tóth Szilvia, 
aki lelkigondozóként dolgozik a pécsi gyermekonko-
lógián és eddig egy tucatnyi gyermeket kísért el éle-
tük utolsó percéig.  
 
    A szakember véleménye szerint ma már csak egyet-
len tabutéma van, amelyrıl az emberek nem beszélnek, 
vagy nem beszélnek szívesen: ez a halál. A gyermekha-
lál kapcsán az elsı gondolat, ami megfogalmazódik, 
hogy egy kisgyermek távozása igazságtalan, és sokan 
felteszik a kérdést, hogy hol van ilyenkor Isten? 
 
A gyermekonkológia 

az életrıl szól 
 
    A legtöbben, amikor 
gyermekonkológiáról 
beszélnek, akkor ko-
pasz, vagy kendıvel 
bekötött fejő, a folyo-
són infúzióval sétáló 
gyerekekre gondolnak. 
Fontos azonban ki-
hangsúlyozni azt, amit 
a fıorvosunk jelmon-
datként hangoztat, 
hogy a gyermekonko-
lógia az életrıl szól. 
Hiszen legtöbb leuké-
miás, vagy más daga-
natos betegségben 
szenvedı gyermek meggyógyul és visszatér a családjá-
hoz. Nemrég egy három és fél hónapos kislányról derült 
ki, hogy leukémiás. Az édesapa, aki mezıgazdasággal 
foglalkozik, azt kérte az orvostól, hogy csak annyi mér-
get adjanak a kemoterápián, hogy a „kis napraforgó” 
túlélje és újra a nap felé tudjon fordulni – mondta 
Némethné Tóth Szilvia. 
 

A gyermek és a halál 
 
    Amikor a gyermeket már nem tudják meggyógyítani, 
hanem csak a fájdalmát lehet csökkenteni, vagyis 
palliatív kezelést kap, akkor az orvosok megmondják a 
szülıknek, hogy mire számíthatnak. A szülık nagy több-
sége nem akarja, hogy gyermeke is megtudja, hogy 

esélytelen az életben maradáshoz. De a gyermekek, 
akik figyelik a szülı minden mozdulatát, érzik örömét és 
fájdalmát, félelmeit, mindig rájönnek erre a titokra. S bár 
tudják, és ezt rajzaikkal, elejtett mondataikkal tudomá-
sukra is hozzák, mégsem kérdeznek rá, úgymond cinko-
sai lesznek a szülıknek. A kicsik hiszik, hogy a halál egy 
természetes folyamat, vagyis amikor meghalnak, akkor 
csupán elalusznak, majd felkelnek. Általában angyalokat 
rajzolnak és azt mondják, hogy ık is azok lesznek, ha 
felébrednek. A kilenc évnél nagyobbak már ugyanúgy, 
mint a felnıttek félnek az ismeretlentıl és megérzik, mi-
kor következnek az utolsó napok, órák. Egyik páciens 
azt mondta, hogy készül találkozni a nagyapjával, akit 
még nem ismer, de akinek sírjához rendszeresen kijárt a 
szüleivel.  
    A haldoklók jóval elıbbre látnak, mint mi, így az utol-
só napokban, órákban fölöslegesek a szavak. A jelenlé-
tünkkel, esetleg egy rövid imával kell segíteni nekik és a 
szülıknek. A halál pillanatában a szülıknek, testvérek-

nek semmi nem ad vi-
gasztalást, ilyenkor ki 
szoktam jönni a szobá-
ból, hagyom, hogy a 
szülık elbúcsúzzanak, 
kisírják magukat.  Egy 
kis angyalfigurát is adok 
nekik, mert hiszem, 
hogy minden gyermek 
Istenhez megy – mesél-
te a lelkigondozó. 
 

Igenis: létezik Isten 
 
    A hallgatóság kérdé-
sére, hogy mennyire 
viselik meg ezek a bú-
csúk, az elıadó elmond-
ta, hogy a szakemberek 
azt tanácsolják – ne kö-

tıdjön a gyermekekhez. De ı ezt nem tudja megtenni, 
hiszen sokszor hetekig, hónapokig vele, a családjával 
van, ismeri, megszereti és meggyászolja.  
    Többször elmondtam már, hogy a gyermek halálese-
tek megerısítették az istenhitemet. A gyermekhalál irra-
cionális, s ezért csak irracionális válasz van egy irracio-
nális kérdésre. A válasz az, hogy igenis: létezik Isten. A 
gyermekkéz olyan kis apró dolog, amit mindig fog egy 
felnıtt, egy másik kéz. Ha ezt a kezet el kell engedned, 
akkor ezt a kezet muszáj odaadni valaki másnak. S ha 
Isten nem létezne, kinek adnád át megırzésre? – zárta 
elıadását Némethné Tóth Szilvia. 
                       
               Simon Virág 
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Lırincz István 

Istennel kezdeni 
 

    Ajánlom e könyvet elsısorban lelkésztársaimnak, de a vallás-
tanároknak, az ifjúsági és bibliaköri vezetıknek és mindazon gyü-
lekezeti munkásoknak is, akik a Szentírás tanítását szeretnék 
egyre jobban megismerni és továbbadni, hogy minél inkább tud-
janak Isten dicsıségére és a gyülekezetek építésére szolgálni.     
    De ajánlom minden keresztyén embernek, aki a hit dolgaiban 
tájékozódni kíván, és egyre teljesebb keresztyén életet szeretne 
élni.  
    Azért imádkozom, hogy legyen áldás e könyv olvasásán, s le-
hessen egy piciny tégla Isten dicsıséges országának építésé-
ben. 
                                    Lırincz István 

Olvasó 

A Dunamelléki Református 
Nőszövetség rövid története 

és szolgálatai 
 
A 2013-as évi Kárpát-medencei Imanap programját a 
Dunamelléki Református Egyházkerület Nıszövetsé-
ge állította össze. Ebbıl az alkalomból, az alábbiak-
ban bemutatjuk röviden a dunamelléki Nıszövetség 
történetét. 
 
    Magyarország kegyelmi pillanata volt 1990-ben a szo-
cialista rend bukása, a polgári kormány megalakulása. 
Egyházunk is szabad és nagy lélegzetet vehetett, sorra 
elevenedtek meg a 49-50-es években betiltott és meg-
szüntetett református egyesületek, szövetségek. 
    1991-ben újjáalakult a Magyar Református Nıszövet-
ség, 1992-ben pedig a Dunamelléki Református Nıszö-
vetség is.  
    Most visszaemlékezve ezekre az idıkre elsı szavam 
legyen az Isten iránti hála szava, második a köszönet 
szava az alapító lelkésznık fáradozásáért. Név szerint 
most csak a nıszövetség újjáalakulásának „kitalálóját”,  
 

Zágoni Anna lelkésznıt említem, és elsı elnökünket, 
Széllné Sebor Lilla lelkipásztort. Az 1992-es dunamelléki 
nıszövetség alakulásakor elnökünk Szénási Sándorné 
Judit asszony, bicskei lelkész lett. 
    Pilder Mária, az 1943-ban alakult, „eredeti” nıszövet-
ségi titkár célkitőzését tettük legfıbb feladatunkká: „A 
Nıszövetség elsı feladata a nıket az Ige köré győjteni, 
az Ige alá állítani, hogy Krisztus megszólíthassa és 
megtalálhassa ıket.” 
    Alapszabályzatunk hangsúlyozza, hogy a Református 
Nıszövetség a Magyar Református Egyház részének 
tekinti magát, s tevékenységével is az egyházban való 
szolgálat lehetıségével kíván élni.  
    A 2009-ben történt tisztújítás alkalmával dr. Svébisné 
Juhász Márta kecskeméti igazgatót választottuk a 
dunamelléki nıszövetség elnökének. Éves programun-
kat februárban határozzuk meg egy munkaértekezleten. 
Évente két csendesnapot és egy háromnapos konferen-
ciát tartunk Tahiban, június elején.  
    Ha számot vetek az elmúlt 20 évrıl, rengeteg öröm, 
munka, szolgálat volt az eltelt idıben. Hadd írjak, csak 
felsorolás szinten a dunamelléki nıszövetség kapcsola-
tairól a Kárpát-medence református egyházkerületeinek 
nıszövetségeivel: bekapcsolódtunk a MEÖT nıbizottsá-
gának programjaiba, részt veszünk a Nık Világimanapja 
alkalmain, segítjük a Református Szeretetszolgálat mun-
káját adományainkkal, jelen vagyunk a Szeretethídon és 
a Presbiteri Szövetség alkalmain. Látogatjuk a Zsinat 
Missziói osztályának munkatárs-továbbképzıit, helyet 
kaptunk a Csillagpont ifjúsági konferencián, ahol bemu-
tatkoztunk, együtt lehettünk a nagy dunántúli megmoz-
duláson, a REND alkalmain. Segítettük a jándi Felebarát 
Missziót, adománnyal támogattuk a Wycliffe Bibliafordí-
tók Egyesületének misszióját, hogy beás-cigány nyelven 
is olvasható legyen a Szentírás. Hívogattunk és részt 
vettünk a Reménység Fesztiválon, a református világta-
lálkozókon, ott voltunk 2009 májusában Debrecenben 
az Egység Napján. A lehetıségek, az alkalmak pedig 
egyre sokasodnak, hisz Isten munkatársainak valljuk 
magunkat. 

Veresné Simon Ida 
elnökhelyettes 
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Két éve költözött a pókai templom 
közvetlen szomszédságába Gede 
Sándorné Fülöp Erzsébet tisztele-
tes asszony nyugdíjas férjével 
együtt.  
 
    – Ez a férjem szülıháza. Kedves, 
befogadó közösségbe kerültünk, 
rokonaink élnek itt. Amíg parókián 
laktunk, a család gondja mellett a 
gyülekezet problémáival is foglalkoz-
nunk kellett. Most pedig egyszerő 
gyülekezeti tagok vagyunk itt.  
    – Te nem Pókában születtél… 
    – … de mindig otthonomnak érez-
tem Pókát. Mikor az elsı gyerme-
kem született, nehezen megközelít-
hetı, elszigetelt faluban szolgáltunk. 
A szülés elıtt két hónappal ideköl-
töztem, és anyósoméknál vártam ki 
a szülés idejét. Amúgy Nagykenden 
születtem 1957-ben, felmenıim egy-
szerő falusi emberek voltak. Szüleim 
harmadik gyermekeként volt részem 
kényeztetésben, de munkában is. A 
munkaszeretetet már gyerekkorom-
ban belém oltották. Bátyámmal és 
nıvéremmel együtt a nyári vakációk-
ban az állami gazdaságban dolgoz-
tunk, hogy az iskoláztatásunkhoz 
szükséges pénzt megszerezzük. A 
kézimunkát is otthon szerettem meg. 
Ahogy az ollót a kezünkbe vehettük, 
már feladatunk volt: elıkészítettük 
az anyagot, a panusát a szüleink-
nek. Késıbb, a nagykendi kukorica-
háncs-fonás mővészetét minden 
gyülekezetben megtanítottam az 
asszonyoknak, az egyszerőbbeket 
el is készítették, s nagy becsben 
tartották a tılem kapott, saját készí-
téső kis ajándékokat. Utolsó gyüle-
kezetünkben például, csak panu-
sából készült díszekkel díszítettük a 
templomi karácsonyfát.  
    Nagykenden jártam általános is-
kolába, Nyárádszeredában érettsé-
giztem. Egészségügyi pályára ké-
szültem, de éppen akkor megszőnt 
Marosvásárhelyen a magyar tago-
zat. Végül egy egészségügyi techni-
kumot végeztem el. Az ott tanultak-
nak sokszor hasznát vettem injekci-
ózáskor, elsısegélynyújtáskor.  
    – Hogy ismerkedtetek meg a fér-
jeddel? 
    – A bátyámnak katonabarátja volt, 
s együtt felvételiztek a teológiára is. 

1978. augusztus 22-én, egy keddi 
napon házasodtunk össze. A régi 
szokás szerint kedden voltak az es-
küvık, mi azért is választottuk ezt a 
napot, mert akkor lelkészek és nem 
lelkészek szabadnapot kaptak az 
állami ünnep miatt. Tatár Mihály lel-
kipásztor a Józsué könyvében levı 
igével indított útra: én azonban és 
az én házam az Urnak szolgálunk. 
Ez az ige végigkísérte az életünket, 
gyermekeink életét, és ık is most az 
Urat szolgálják.  

    – Hogy alakult lelkészfeleségként 
az életed?  
    – Esküvınk elıtt a férjem elvitt a 
volt kollégiumi nevelıjéhez, Kiss 
Géza tanár úrhoz, hogy bemutas-
son. Az öregúr az mondta akkor, 
hogy egy gyülekezetben fontosabb 
szerepe van a tiszteletes asszony-
nak, mint a lelkésznek. Persze túl-
zás ez a mondat, de ı ez alatt azt 
értette, hogy a lelkésznek a gyüleke-
zettel való kapcsolatát sokban elı-
mozdítja, vagy gátolhatja a felesége. 
A férjem Melegföldváron szolgált, 
amikor férjhez mentem hozzá. Na-
gyon elszigetelt mezıségi falu volt. 
Naponta egy buszjárattal lehetett 
Kolozsvárt megközelíteni, egy tele-
fon volt az egész településen. Ahhoz 
hogy a marosvásárhelyi buszra felül-
hessünk 7 km-t kellett gyalogoljunk.  
Kedves, idıs szomszédaink voltak. 
Nem tudtam kenyeret dagasztani, 
Anna néni mindig sütött nekünk is. 
De egy alkalommal nagyon elvágta 
az ujját. Akkor, az ı irányításával, 

elıször bedagasztottam, megtanul-
tam kenyeret sütni. Minden falusi 
munkát elvégeztem.  
    1980-ban Magyarózdra hívták a 
férjemet lelkésznek. Kedves, meleg-
szívő emberek között éltünk, nagyon 
szép emlékek kötnek ehhez a gyüle-
kezethez. Állatokat tartottunk, földet 
mőveltünk, az emberek végtelenül 
segítıkészek voltak. Nagyon sokat 
dolgoztunk. Gyermekeink itt töltötték 
gyerekkoruk legszebb éveit. Mikor 
odakerültünk egy régi, salétromos, 
egérfészkes parókiába költöztünk. 
Egy négygyerekes asszony azt 
mondta, építsünk új parókiát. A 
presbiterek nem akarták, mert úgy 
gondolták nincs jövıje a gyülekezet-
nek. S ez az asszony, aki a templo-
mi győlésen néhány hónapos gyer-
mekét fogta az ölében, a gyermeké-
re mutatott, s azt mondta: itt a jövı! 
İ és a gyermekei most is Magyar-
ózdon élnek, családot alapítottak, 
megtalálták a boldogulásukat. Aztán 
a gyülekezet minden külsı anyagi 
támogatás nélkül, saját kétkezi mun-
kájával építette fel az új parókiát. 
Fejünk felıl lebontották a régit, né-
hány hónap alatt elkészült egy kony-
ha és szoba, ahova beköltöztünk. A 
következı évben rendre befejeztük.  
    Sajnos, a gyermekek taníttatása 
miatt változtattunk mindig gyüleke-
zetet. 1989-ben kerültünk Mezı-
bergenyébe. Itt már volt nyolcosztá-
lyos iskola. Idıközben vallástanári 
képesítést szereztem, s az iskolá-
ban és a gyülekezetben én végez-
tem a vallásoktatást. Huszonkét évet 
tanítottam iskolában. Több évet taní-
tottam Aranyosgyéresen is, teljes 
román környezetben, ahol nagyon 
értékelték és tisztelték a munkámat. 
    Utolsó gyülekezetünk Aranyose-
gerbegy volt. Ott nısült a fiúnk, és 
ment férjhez a lányunk. A gyüleke-
zet minden tagja mellénk állt, támo-
gattak. Nagyon sok gyülekezeti 
programunk volt, sokrétő munkát 
végeztünk a nıszövetséggel, ifjak-
kal, vasárnapi iskolában. Minden 
gyülekezetünkbe vissza-visszajá-
runk. Szép emlékeket ırzünk.  
    – Milyenek voltak annak idején a 
karácsonyaitok? 
    – Magyarózdon, amikor a gyere-
kek még otthon voltak, igazi meghitt 

A gyülekezet láncszemei voltunk 
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falusi hangulatban ünnepeltünk. So-
ha nem voltunk magunkra. Szilvesz-
terkor a presbiterekkel együtt töltöt-
tük el az idıt éjfélig a parókián. Éjfél-
kor felmentek a toronyba, énekeltek, 
tüzeket gyújtottak a faluban és bol-
dog újévet kiáltva köszöntötték egy-
mást. Mintha egy igazi nagy család 
lett volna az egész gyülekezet, ami-

ben mi egy láncszem voltunk. Miu-
tán gyerekeink saját családot alapí-
tottak, – a fiúnk és a vejünk is lel-
kész – szolgálatuk miatt ık is a gyü-
lekezeteikben töltik a karácsonyt. 
Visszatekintve, nem volt könnyő elı-
készülni az ünnepre, ellátni a vendé-
geket, de szép volt. Erıt és felöltı-
dést adott. Most, nyugdíjasként, hi-

ányzik. Azóta Kendilónán, lányomék 
gyülekezetében töltjük a karácso-
nyainkat. Találkozunk a fiamékkal is, 
örülünk az unokáknak – két lány és 
két fiú –, bekapcsolódunk a szolgá-
latba és a közösségbe, mert ez szá-
munkra nagyon fontos.  
                                                                                                                                
     Borsos Melinda 

 

* Szeptember 14-én Kalotaszentkirály vendégei vol-
tak az észak-erdélyi régió nıszövetségei. Közel 500 
asszony hallgatta, Baczoni Szilárdka lelkésznı igehir-
detése után, dr. Dégi Csaba tanár elıadását a daga-
natos betegek lelki életérıl. A konferencia keretében 
bemutatkozott a Diakónia Keresztyén Alapítvány, az 
egyházkerület diakóniai szakszolgálata. A konferen-
cia perselypénzét a bonyhai kastély munkálataira 
adományozták. 
 

* Az Erdélyi Egyházkerület nıszövetségi küldöttsége 
szeptember 14-19 között részt vett a Kárpát-meden-
cei Imanap anyagát bemutató kecskeméti tanácsko-
záson. A tízbıl kilenc Kárpát-medencei egyházkerület 
nıszövetsége képviseltette magát. 
 

* A székelyföldi régió nıszövetségi konferenciáját 
szeptember 21-én tartották Kézdivásárhelyen. A kon-
ferencia mottóját a  Példabeszédek könyve 31. részé-
bıl választották: Amely asszony féli az Urat, az sze-
rez dicséretet magának! 
 

* Október 5-én a dél-erdélyi régió asszonyai találkoz-
tak a medgyesi református egyházközségben. Az 
együttlétet Molnár Helén sajószentandrási lelkésznı 
igehirdetése, illetve Péter Júlia és Borbándi Erika lel-
késznık elıadásai tették emlékezetessé. A konferen-
cián adományokat győjtöttek a kastély-alapra.    
 

* Másodjára szervezett kistérségi nıszövetségi talál-
kozót Marosszentgyörgy, Csejd, Székes és                    

Székelykál október 6-án Csejden. Istentisztelet után 
az asszonyok interaktív foglalkozásokon vettek részt, 
amelyet Borsos Melinda vezetett. A foglakozások so-
rán a nıszövetség feladatairól, szolgálati lehetıségei-
rıl beszélgettek. 
 

* A marosvásárhelyi Gecse utcai nıszövetség tagjai 
és a proMissio szabadidıs programjának résztvevıi 
az egyesület által szervezett Kis-Küküllı menti kirán-
duláson voltak, október 12-én. Megtekintették az 
egrestıi templomot és vendégei voltak a héderfáji 
nıszövetségnek. A nap nagy részét Bonyhán töltöt-
ték, ahol gyönyörő napsütésben megnézték a templo-
mot, sétáltak a kastélyparkban, piknikeztek és közös-
ségfejlesztı programokon vettek részt a parókia ud-
varán. 
 

* A Presbiteri Szövetség marosvásárhelyi ıszi köz-
győlését Borsos Melinda egyházkerületi nıszövetségi 
elnöknı is köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a két szövetség célja hasonló és felhívta a fi-
gyelmet az együttmőködés lehetıségeire.   
 

* A Marosi Egyházmegye Felsı-Maros menti konfe-
renciáját november 9-én tartották Marosvásárhelyen. 
A konferencia házigazdája a Tulipán utcai gyülekezet 
volt. A jelenlevık gazdag program részesei lehettek: 
Bukovinszky-Csáki Tünde Gecse utcai lelkésznı ige-
hirdetése után Farkas Ibolya színmővész, Buta Árpád 
Attila elıadómővész és dr. Makkai Gyöngyvér zene-
szerzı mősorára került sor. Ezt követıen Becsky Bor-
bála klinikai pszichológus és családterapeuta az ün-
nepekrıl tartott elıadást.  
 

* Az Erdélyi Református Nıszövetség elnöksége két-
napos tanácskozásra ült össze november 20-21-én 
Marosvásárhelyen. A nıszövetségi teendık megtár-
gyalása mellett, megtervezték a 2014-es esemény-
naptár fontosabb rendezvényeit is.  
 

* Idén kilencedik alkalommal szervezték meg a Kár-
pát-medencei Imanapot. December elsı vasárnapjára 
kitőzött istentisztelet liturgikus füzetét a Dunamelléki 
Egyházkerület Nıszövetsége állította össze. Az igé-
nyes  kiadványban a kerület egyháztörténeti, földrajzi, 
mővészettörténeti bemutatása olvasható. 

Hírek 
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    – Papa, papa, ugye elmeséled 
megint, hogy is volt azon a szentes-
tén? – A kis Bori rövidszoknyás for-
gószélként rohant át a tágas lakó-
szobán, és átölelte az apját, aki ép-
pen az utolsó csillagszórókat tekerte 
rá az embermagasságú fenyı legfel-
sıbb ágára.  
    – Naná, hogy elmondja – kiabálta 
Feri, aki alig maradt el húga mögött. 
İ már persze méltóságán alulinak 
tartotta volna, hogy átölelje apját. – 
Ugye elmondod, apu? A szentestén 
a szenteste történetét... Muszáj el-
mondani.  
    – Ugyan, gyerekek! – intette le 
ıket az apjuk, ami persze álszent 
képmutatás volt, hiszen titokban 
nagyon büszke volt arra, hogy fel-
cseperedı gyermekei – Feri már 
tizenkét éves volt, Bori már kilenc – 
még mindig nagyra becsülték a pa-
pa meséjét. – Hányszor hallottátok 
már? Hiszen kívülrıl tudjátok! Tanul-
tátok az iskolában is...  
    – Ugyan, apu! Az iskolában! Sü-
ket duma! – Feri fölényesen legyin-
tett. – Senki nem tudja olyan szé-
pen, mint te! Senki!  
    – Csodálatosan szép éjszaka volt 
– kezdte Bori ragyogó szemmel. – 
Természetesen hó nélkül, ott akkor 
sem volt hó, ma sincsen, az az éj-
szaka mégis fehérebb volt és fénye-
sebb, mint nálunk a legtisztább téli 
éj... Nem, papi, igazán! Senki nem 
tudja ilyen szépen!  
    – Te lány, hiszen kívülrıl tudod az 
egészet!  
    – Na és? Baj az? – Bori hangja 
könyörgıre fordult.  
    – Pont ez a hecc benne – tódítot-
ta Feri.  
    – Jó, jó, ha mindenáron akarjátok, 
– adta meg magát elégedetten az 
apa. A két gyermek ujjongva futott a 
széles fotelhez, amelyen még min-
dig kényelmesen elfértek mindket-
ten, illedelmesen leültek s apjuk ar-
cára függesztették tekintetüket, ami-
kor az helyet foglalt velük szemben, 
a másik fotelben.  
    – No hát... – kezdte az apa. – 
Csodálatosan szép éjszaka volt, 
természetesen hó nélkül, ott akkor 
sem volt hó, ma sincsen, az az éj-
szaka mégis fehérebb volt és fénye-
sebb, mint nálunk a legtisztább téli 

éj. Az izzó csillagok között magasan 
lebegett a telihold, az egész eget 
földöntúli fény töltötte be, amilyet 
sem azelıtt, sem azóta nem látott 
emberfia. A Betlehem nevő városká-
ban azonban ezt nem vette észre 
senki, az emberek sajnos mindig 
hajlottak a vakságra, s ezen bizony 
nem változtatott az utolsó ezerki-
lencszázkilencvenhat esztendı sem. 

A városka szők, tekervényes utcáin 
fiatal emberpár botorkált küszöbrıl 
küszöbre, szállást keresve. Mindenki 
láthatta, hogy alig állnak a lábukon, 
de...  
    – Mindenki láthatta volna, papa, – 
igazította helyre Bori az elbeszélés 
menetét. Az apa mosolyogva bólin-
tott.  
    – Mindenki láthatta volna, igazad 
van, Bori, de senki nem akarta látni. 
Mindenütt elutasították ıket, mert az 
emberek...  
    – Buták és önzık – mondta a két 
gyerek egy hangon.  
    – Úgy van, és sajnos ezen sem 
változott semmi azóta – folytatta bó-
logatva az apjuk.  
    – Ó, ha tudták volna... – suttogta 
Bori kellemes borzongással.  
    – Hülyeség – oktatta ki a bátyja. – 
Akkor állatian unalmas lenne az 
egész.  

    – Hogy beszélsz? Szégyelld ma-
gad! – háborodott fel Bori.  
    – Hogy beszélek? Így beszélek! 
Talán nincs igazam, apu?  
    – Na, na... Amit mondtál, bizo-
nyos szempontból igaz, de ahogy 
mondtad...  
    – Na látod! – kiáltott egymásra a 
két gyerek azonos szavakkal, mert 
mindkettı úgy érezte, az apa neki 
adott igazat.  
    – Szóval, az ifjú párt mindenütt 
elutasították – folytatta gyorsan az 
apa, meg akarván elızni a csírázó 
veszekedés kifejlıdését. – Pedig 
szegény asszony már csaknem ösz-
szeesett. De hiába, akárhol kopog-
tattak is, minden ajtó zárva maradt. 
Támolyogtak hát tovább és...  
    Ezúttal a lakásajtó elektromos 
gongjának dallamos zengése szakí-
totta félbe az elbeszélést. Az apa 
bosszúsan ráncolta a szemöldökét, 
az anya idegesen szaladt be a kony-
hából.  
    – Hát ez meg mi – támadt neki 
szokott idegességével a férjének –, 
vársz valakit?  
    – Dehogy várok – védekezett a 
férfi. – Nem is tudom, ki az ör...  
    Az elektromos gong újra megszó-
lalt.  
    – Nahát, ez aztán! – Az anya ösz-
szecsapta a kezét. – Ilyen nincs! Hát 
már a szentestén sincs nyugta az 
embernek?  
    – Te, nem lehet, hogy... – suttogta 
Bori a bátyja fülébe. – Te, az lehet, 
hogy...  
    – Hülyeség – mordult rá halkan 
Feri. Rövid megfontolás után meg is 
ismételte. – Hülyeség.  
    A gong hangja harmadszor zen-
gett végig a lakáson. Az anya idege-
sen összerándult. Az apa gyámolta-
lanul megemelte a vállát, torkát kö-
szörülte, megigazította a nyakken-
dıjét, és az ajtó felé indult. A gyere-
kek követni akarták volna, de az 
anya visszatartotta ıket a lakószo-
bában.  
    A lakásajtó közvetlenül a kertre 
nyílt, amint az gyakran elıfordul 
földszintes családi házaknál. A kinyí-
ló ajtó keretét ezüstös fényt árasztó 
köd töltötte be, s e titokzatos sugár-
zás közepén két árnykép állott, egy 
vézna férfi, fáradtan lecsüggı vállal, 
s egy elformátlanodott asszonyi 
alak.  
    – Bocsásson meg, uram... – A 
fáradtságtól rekedt hang szinte csak 
suttogott. – Bocsásson meg, de 
fényt láttam... Legalábbis azt hi-

Tunyogi Csapó Gábor 
 

A szenteste története 
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szem... És gondoltam... Ha megkérhetném... Ha 
tudnának szállást adni... Az asszonyom már ösz-
szeesik... Hiszen látja, ebben az állapotban... Csak 
erre az egyetlen éjszakára...  
    – De ilyet... Ki hallott már ilyet? – A megzavaro-
dott apa hangjából határtalan elképedés beszélt.  
    – Itt vannak! İk azok! – suttogta Bori. Ki akart 
surranni az elıszobába, de anyja a karjánál fogva 
visszahúzta.  
    – Ha csak pár órára is – könyörgött tovább a 
rekedt hang. – Hogy kicsit megpihenjen szegény. 
Hiszen már lépni sem tud.  
    – De hát... Hogy jut egyáltalán erre a gondolat-
ra, ember? – tört ki az apa. – Attól félek, eltévesz-
tette az ajtót. Ez nem hotel vagy fogadó, hanem 
magánlakás. Érti? Menjen...  
    – Nincs nekünk pénzünk, uram. Semmink sincs, 
nem tudnánk fizetni – suttogta végképp megtörve 
a hang.  
    – Ó hát ez... Ezt igazán sajnálom... De hát... 
Igazán nem tudom... – Az apa érezhetıen elbi-
zonytalanodott.  
    – Engedd be ıket, papi, engedd be ıket! – Bori 
hangja tisztán csengett, mint az üvegharang.  

– Fogd be a szád! – kiáltott rá az anyja, s visz-
szalökte a gyereket a lakószobába.    
    – Maguk pedig menjenek az állomási misszió-
hoz, vagy az üdvhadsereghez! – kiabált az ajtó 
felé. – Mit képzelnek? Egyszerően berontani vad-
idegen emberekhez, méghozzá éppen szentestén! 
Csukd be az ajtót, Ferenc, azonnal csukd be!  
    – Nagyon sajnálom. – Az apa a vállát vonogatta, 
bizonytalanságát mintha elfújták volna. – Igazán 
lehetetlent kívánnak, be kell látniok maguknak is. – 
Becsapta az ajtót, de rövid megfontolás után újra 
fölrántotta. – Próbálják meg a rendırırszobán – 
kiabált, pedig már nem is látott senkit. – Ott bizto-
san kapnak valami segítséget. Jobbra a második 
utca.  
    A titokzatos, áthatolhatatlanul fénylı ködbıl vá-
lasz érkezett; ez azonban egészen más hang volt, 
tisztán és mélyen kondult, de hidegen és kemé-
nyen.  
    – Mégse volt fény az, amit látni véltem.  
    Az ajtó végképp becsukódott. Az apa ezúttal 
beakasztotta a biztosító láncot is, kétszer ráfordí-
totta a kulcsot, aztán visszatért a lakószobába, 
ahol az anya a hangosan zokogó Borit korholta.  
    – Ne csinálj cirkuszt, Bori! Mit tudod te, miféle 
emberek voltak? Hajléktalanok, csavargók, talán 
bőnözık is! Kinek jutna egyéként eszébe így beké-
redzkedni egy idegen otthonba? Álmunkban még a 
torkunkat is elvághatták volna! Ó, a kalács! Te jó 
ég, a kalács!  
    Megfordult, és kiszaladt a konyhába. Bori sírt 
még egy sort, Feri mély gondolatokba merülve bá-
mult maga elé, mintha a perzsaszınyeg mintáit 
tanulmányozta volna. Az apa le-föl járkált a szobá-
ban, megigazított néhány állítólag ferdén lógó ké-
pet a falon, aztán a szobájukba küldte a gyereke-
ket, hogy elrendezhesse az ajándékokat a gazda-
gon díszített karácsonyfa alatt.  
    A szenteste története befejezetlenül maradt. 
Nem is esett szó róla, soha többé...  
 
 
 

A kegyelem csillagjegyében 
 

„Ezt mondja az Úr: a pogányok útját el ne tanuljátok, és 
az égi jelektıl ne féljetek, mert a pogányok félnek azok-
tól!” (Jeremiás 10, 2.) „Nappal a nap meg nem szúr 
téged, sem éjjel a hold. Az Úr megıriz téged minden 
gonosztól, megırzi a te lelkedet.” (Zsoltár 121, 6-7.) 
    A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyik-
ben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hogy 
„legyetek erısek és bátrak, ne féljetek és ne retteg-
jetek.” (V. Mózes 31, 6.) 
 

Január 
Nagyok az Úrnak cselekedetei; kívánatosak mindazoknak, 
akik gyönyörködnek azokban. (Zsoltár 11, 2.) 
 
Február 
Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. 
(Júdás 21.) 
 
Március 
A lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, ami ér-
telmet ad néki! (Jób 32, 8.) 
 
Április 
Amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is 
cselekedetek nélkül. (Jakab 2, 26.) 
 
Május 
Az Úrnak beszéde a te ajkadon: igazság. (I. Királyok 17, 24.) 
 
Június 
A mi pillanatnyi könnyő szenvedésünk igen-igen nagy örök 
dicsıséget szerez nékünk. (II. Korinthus 4, 17.) 
 
Július 
A ti utatok, amelyen jártok, az Úr elıtt van. (Bírák 18, 6.) 
 
Augusztus 
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik 
Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, ha-
nem Lélek szerint. (Róma 8, 1.) 
 
Szeptember 
Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az 
Urat, a ti Isteneteket! (Józsué 23, 11.) 
 
Október 
Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtésnek. (Márk 16, 15.) 
 
November 
Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfe-
nyíti az ember az ı gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, 
a te Istened; és ırizd meg az Úrnak, a te Istenednek paran-
csolatait, hogy az ı útján járj, és ıt féljed. (V. Mózes 8, 5-6.) 
 
December 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; 
mert jóllehet a lélek kész, de a test erıtelen. (Máté 26, 41.) 
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Kosztolányi Dezső 
 

A labda 

 
    Hivatalosan még nem érkezett meg a tavasz. A 
naptár sem ismeri el. Reggelenként fanyar a levegıje, 
kesernyés az íze, érdes a tapintása. Érzik rajta a tél kö-
de-nyirka. 
    De délután a lucskos fellegek már világoszöld szín-
ben ragyognak, mintha mögöttük zsenge lombok remeg-
nének. A gyermekek is visonganak. İk a legbiztosabb 
idıjósok. Milyen illedelmesen jártak szegények a hideg 
esıben. Hála Istennek, már nem illedelmesek. 
    Csicseregnek az utcákon-tereken. A nyarat a fecske 
hozza. De a tavaszt a gyermek. 
Erre az éles lármára riadtam fel a pesti Erzsébet-
hídfınél. Letekintettem a magas följáróról, a vaskorlát 
mellıl, a mélybe lenn az eskütéri templom elıtt sok-sok 
gyerek zsinatolt. 
    A tér bizony szők. Nálunk benn a városban nincsenek 
tágas kertek, porondolt játszópályák. Be kell érniök ilyen 
kövezett kalitkákkal, melyek nem nagyobbak a vakud-
varoknál. 
    Szabályos futballt játszottak. Gimnazisták, elemisták, 
nyolc-tizenkét évesek. Csatár rohant, fedezet vigyázott, 
hátvédı ugrott. Hátul, az elképzelt kapunál, állt a két 
kapus. 
    Olykor hallani lehetett: 
    – Gól. 
    Erre a határbíró, egy gimnazista, fütyült a sárgarézfü-
tyülıvel, s ezt, hogy tekintélyét biztosítsa, sohasem vet-
te ki a szájából. 
    A zsivaj növekedett. Puffant a labda, fölnyilallt a leve-
gıbe, megfürdött a márciusi légben. A viaskodás változó 
szerencsével, de egyforma lármával folyt. 
    Egyszerre elült a lárma. Még a határbíró sem fütyült. 
Sárgarézfütyülıjét riadtan zsebébe dugta. 
    A hirtelen csendben összefutottak a játszók. 
    – Hol a labda? 
    – Begurult. 
    – Hová? 

    – Oda. 
    A kapus a templom felé mutatott. 
    Úgy történt, hogy a bal hátvédı véletlenül erısebben 
rúgott a labdába. Az átugorva a küszöbön, nyílegyene-
sen az eskütéri templomba rohant, s az utolsó pad elıtt 
állapodott meg, a márvány-kockákon. Kívülrıl is lehetett 
látni. 
    Ijedelmük nagy volt. Ha valami grófi ház lett volna, 
vagy díszkert, vagy királyi kastély! De ez mindennél 
több. Ez a jó Isten háza. 
    Döbbenten tanakodtak, mi lesz az eltévedt labdával. 
    – Hozd ki. 
    – Én nem. 
    – Te vagy a kapus. 
    – Te meg a bíró. 
    Egy hétéves kisfiú is ott ácsorgott. Eddig még nem 
játszott. Körülvették, magyaráztak valamit neki, gyúrták. 
Végre elindult. 
    Utána néztem. A templom küszöbén lekapta kék 
sportsapkáját. Lassan odament a szenteltvíztartóhoz, 
megmártotta benne kezét, térdre ereszkedett. Pár pilla-
nat múlva félénken körültekingetve jött ki, hóna alatt a 
labdával. 
    Most föllélegzettek, folytatták a mérkızést. S a hét-
évest is bevették, hátvédınek, hálából. 
    Nem látta ezt senki. Csak én. 
    Titkukat azonban nem tudom megırizni magamnak, 
annyira kedves és áhítatos. Úgy mesélem el, mint vala-
mi tavaszi misztériumot. Nem azért, hogy szüleiket, vagy 
osztályfınöküket haragra lobbantsam. 
    Hiszen az, aki abban a nagy házban lakik, a legiga-
zabb Bíró, a legnyájasabb Úr, azt kérte egykor, hogy 
engedjék hozzá a kisdedeket. Bizonyos, hogy İ nem 
haragudott rájuk. És az is bizonyos, hogy a labdájukra 
sem haragudott. 

Egy víg kedélyű kisgyerek 
Az erdőben eltévedett, 
Rendőr, rokon kereste őt, 
Kivált a megriadt szülők. 
 
Harmadnapon kunyhó alatt 
A sokaság reá akadt, 
Hozzá szép szót mindenki szól: 
Hogy vagy? s ő azt feleli: jól! 
 
 

Anyja sírva reá rohan: 
Nem féltél itt magánosan? 
Nem! – szólt a gyermek lelkesen – 
Hiszen Isten itt volt velem! 
 
Az anyaszív ujjong, buzog: 
Itt volt veled? Honnan tudod? 
A gyermek édesen gagyog: 
Onnan, hogy én is itt vagyok. 

Szabó László 
 

A kis bölcs 
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   Sertéskaraj krémes pezsgıszószban,  
régimódi krumplipürével  
 

Hozzávalók: 4 db közepes burgonya, 4 gerezd fokhagyma, 2 
evıkanál frissen összevágott petrezselyem, 1 dl tejföl, só, 
frissen ırölt fekete bors, 1 evıkanál olívaolaj, 4 szelet 
sertéskaraj, 6 dkg mogyoróhagyma, 2 evıkanál szárított 
kakukkfő, 1 evıkanál szárított  tárkony, 2,5 dl pezsgı, 1 
evıkanál liszt, 2,5 dl tej. 
Elkészítés: A négybe vágott burgonyát a megpucolt 
fokhagymával héjában megfızzük. Ha megfıtt, a burgonyát 
meghámozzuk, majd a fokhagymával és a tejföllel jól 
összedolgozzuk. Beletesszük a petrezselymet, sózzuk, 
borsozzuk. A húst sózzuk, borsozzuk, majd forró olajban 
mindkét oldalát aranybarnára sütjük (kb. 2-2 perc). A 
hússzeleteket kivesszük  és félretesszük. Ugyanabban az 
olajban az apróra vágott hagymát puhára pároljuk (kb. 2 
perc). Hozzáadjuk a kakukkfüvet és a tárkonyt, hozzáöntjük 

a pezsgıt, és további 1 percig hevítjük, majd a tejjel elkevert 
lisztet is beleöntjük. A hússzeleteket visszatesszük a 
serpenyıbe, és lassú tőzön addig fızzük, míg puha nem 
lesz, és a szósz be nem sőrősödik. A krumplipürével tálaljuk. 
 

Borleves 
 

Hozzávalók: 1 db citrom, 0,5 l víz, 1 kis rúd fahéj, 5 dkg 
cukor, 3 dkg kukoricakeményítı, 0,5 l fehérbor, 2 db 
tojássárgája.  
Elkészítés: Mossuk meg és töröljük szárazra a citromot, 
majd vágjunk le egy darabot a héjából. Forraljuk fel a vizet a 
citrommal, a fahéjjal és a cukorral együtt. A kukorica-
keményítıt keverjük el kevés vízzel, öntsük a levesbe, és 
forraljuk fel. Öntsük hozzá a fehérbort. Kevés vízzel vagy 
fızılével keverjük ki a tojássárgáját. Öntsük a levesbe, 
keverjük el, és azonnal vegyük le a tőzhelyrıl. Vegyük ki a 
fahéjat, és máris tálalhatjuk a finom levest. 

A jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanul   

Rejtvényünkben egy áldott igei bizta-
tást rejtettünk el. Jó lenne elfogadni ezt 
a drága biztatást! 
 

Vízszintes: 1. Az igevers elsı része, 13. 
Elkergeti? 14. Nyugat-afrikai köztársaság, 
1847-ben a felszabadított rabszolgák ré-
szére alapították, neve is erre utal, 15. Az 
életfolyamatok nélkülözhetetlen anyaga, 
16. Reményi ... , 1829-ben Egerben szüle-
tett világhírő hegedőmővész, 18. Merev, 
20. Félig emel! 21. Amanda egynemő 
hangzói, 22. Mutatószó, 24. Részben be-
ad! 25. Keresztül, 26. Kicsinyeskedik, 28. 
Vissza: terjedelmes, 30. Könyv szerzıje, 
31. Földbe elrejt, 32. Tájszólásban: be-
szolgáltat, 33. Krónikus ellentéte, 34. Len-
gyelországi folyó Łódź közelében, 35. Kevert 
múza, 36. A lusta, 37. Horváth Klára, 38. Rómában 
1050, 40. Határozószó, 41. Kelet-indonéziai sziget, 43. 
Angolszász férfinév, 45. Ilyen ügy is van, 46. Völgy fölött 
átívelı híd, 49. Prófétanı és bíró Izraelben – Bárák har-
costársa, 51. Növények levelén levı csövecskék. 
 

Függıleges: 1. Az igevers folytatása, 2. Betlehemi férfi 
a bírák korában (Ruth könyve), 3. Nedves helyet kedve-
lı fafajta, 4. Az ész határai! 5. Ausztriai üdülıváros a 
tiroli hegyekben, 6. Település Marosvásárhely mellett, 
a Poklos patak völgyében, 7. Bibliai nevekben, szó-
összetételekben Isten nevére utal, 8. Vers sajátossá-
ga, 9. Társadalombiztosítás, 10. Bivalytartásáról, tán-
cairól híres kalotaszegi falu Kolozsvár közelében, 11. 
Ilyen leves is van, 12. Libahang, 17. Az igevers befe-
jezı része, 19. Vissza: erıs tiltakozás, 21. Nem ı, 
hanem ... , 23. Jó lenne mindig ezt mondani (Ján. 
16:7.), 25. Üzletes, 27. Haszon ellenpárja, 29. Anno 
Domini, 30. Ifjúsági szervezetünk, 32. Bánat, 33. 
Menyasszony, 35. Vásárok velejárói, 36. Vissza: a 
nyak közepe! 38. Román divat, 39. Középkori vár az 
egykori Gömör vármegyében, 40. Bekecsalji székely  

 

falucska, 41. Ének, 42. Mőtermek vendége, 44. Nagy-
szülı szülıje, 45. Árpád-kori magyar nemzetségnév, 47. 
Középen kiad! 48. A tél elsı szakasza! 50. A vízszintes 
40 társa. 
 

Beküldendı: vízszintes 1, függıleges 1, 17. 
 
 

Gratulálunk minden rejtvényfejtınek! Ezúttal Kiss-Bíró Esz-
ter marosvásárhelyi olvasónk részesül könyvjutalomban. 
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              Takáts Gyula 
 

          Még árvább 
 
Deres a kancsó és fehér a fal. 
Kövérıl fényes jel az égre int. 
A padra gyertyás árnyak hajlanak 
s az ablakon galambok szárnya ring. 
Jellel és lánggal terhes a világ. 
Nézem az oltár dermedt Jézusát. 
 

Ollóval vágott szalmákon remeg. 
Körötte színes, apró Betlehem. 
S mint hóba-ejtett déli idegen 
fagyott arcával sír a szerecsen. 
 

Alattuk, mélyen, tizenkét halász 
– akár a régi, nagy apostolok – 
merész reménnyel most a jégre szállt, 
s nem is láthatják már a templomot… 
A plébános kinyitva könyveit, 
a hét-halas csodán elmélkedik… 
 

A betlehemi bánatos teve, 
remegve néz le Jézus testire 
s e dermedt magyar bibliai kép, 
még árvább, mint a haldokló vidék. 
 


